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Edito

PAUZA LA SCRIS

Să scrii un text, nu e ușor. În primul rând, trebuie să ai ceva de spus și, apoi, să pui pe hârtie cuvintele potrivite. Cu toate astea, în ziua de
azi, cu toţii scriem din belşug. Pe Facebook, pe Twitter, pe câte un blog; ne putem da cu părerea pe orice site de pe net. Neavând nici cont
pe Twitter și nici blog, personal, cred că scriu mult mai puțin decât majoritatea, deși cuvintele sunt uneltele de căpătâi ale profesiei mele.
De fiecare dată când recurg la ele, încerc să fiu cât mai meticulos, mai precis și mai atent cu putință, așa cum încercăm să facem cu toții
în munca noastră. Dar nu e de ajuns. Câteodată, îmi recitesc editorialele și îmi dau seama că un anume adjectiv nu e așezat unde trebuie,
cutare adverb e inutil, sau că ideea generală a textului nu mai e de actualitate. Și atunci, de ce lumea se încăpățânează să scrie atât de mult?
Sigur, nu o face neapărat din motive profesionale. Ceea ce se scrie va fi însă citit cu prisosință și e foarte posibil ca oamenii să fie surprinși
dacă ar afla care este impactul real al propriilor lor cuvinte. Și aceasta pentru că alcătuirea unei fraze – oricât de scurtă ar fi – e un exercițiu
perfid. Punerea cuvintelor cap la cap e plăcută, te lași repede în voia lor, iar înlănţuirea literelor reușeşte uneori performanţa de a înlocui
până și canapeaua psihologului; urma cuvintelor este însă de neșters, mai ales azi, în era digitală. De curând, am avut plăcerea să vorbesc
în fața unei săli pline ochi de studenți la jurnalism. Am atras atenția asupra faptului că meseria de jurnalist presupune, înainte de toate,
disciplină și multă smerenie. Tocmai pentru că nu trebuie să cedăm tentației « neglijenței » scrisului. Despre România, cred că ar fi mult mai
multe de publicat decât niște reportaje, dar prefer să las acest preaplin de informaţie în seama istoricului sau a sociologului, de exemplu.
Și încerc să-i permit timpului să confere lucrurilor claritatea distanței. Îi invit pe toți cei care nu se pot abține să se exprime prin cuvinte să
încerce să facă la fel. Să încercăm să privim. Să ascultăm. Să ne oprim din scris.

Laurent Couderc
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« Ar trebui
să fim mult mai atenți »
Profesor la Academia de Studii Economice din București, Ionuţ Dumitru
este, din 2010, și președintele Consiliului Fiscal. Regard l-a întâlnit însă
în biroul său de la banca Raiffeisen, unde lucrează ca economist-șef.

mai mult sau mai puțin, din criză, dar prudența
ar trebui să fie obligatorie. Germania, care are
un excedent bugetar, are tocmai un asemenea
comportament. O țară ca România, cu o creștere
economică importantă față de adevăratul său
potențial, ar trebui să fie mult mai atentă. Se
poate lesne constata că nu e cazul, așa cum nu a
fost, de altfel, nici înainte de criză. În 2008, când
creșterea noastră era similară cu cea a Chinei,
adică în jur de 8%, deficitul nostru depășise 5%
din PIB. O situație aberantă care nu a făcut decât
să amplifice criza.
Nu ar trebui, însă, ca deficitul să permită finanțarea investițiilor structurale necesare?
Ba da, și o asemenea situaţie e legitimă într-o țară
slab dezvoltată. Infrastructura noastră deficitară blochează, de pildă, convergența economică.
Problema e că această majorare a deficitului nu
este consecința unor investiții masive, ci a creșterii cheltuielilor sociale, a salariilor și a pensiilor,
între altele. Același lucru s-a întâmplat între
2005 și 2008, când salariile din sectorul bugetar
creșteau anual cu 25%, iar pensiile se dublaseră
și chiar mai mult decât atât. Aceste cheltuieli
sociale excesive au ajuns la valoarea de 9% din
PIB. Guvernul actual merge în aceeași direcție.
Cheltuielile sociale vor înregistra o creștere substanțială, în timp ce veniturile bugetare colectate
de stat vor fi mai mici de 30% din PIB. Media
europeană este de 40% – o diferență de mai mult
de 10 puncte procentuale este imensă.
Care sunt ceilalți factori care explică o asemenea diferență?

Regard: Ce înseamnă politicile fiscale, la ora actuală?
Ionuţ Dumitru: Politica fiscală este un instrument pentru atenuarea fluctuațiilor economiei. Când aceasta din urmă se găseşte
pe o pantă descendentă, e normal să fie stimulată prin anumite
cheltuieli, care măresc, însă, deficitul. Și invers. Acest principiu este
fundamentul pragului de 3% prevăzut de Tratatul de la Maastricht.
Oarecum peste tot în Europa, practica ne arată că statele încearcă
sistematic să rămână în parametrii acestui nivel, indiferent de
starea economiilor lor. În momentul de față, România nu se află
într-o situație dificilă, creșterea economică a fost în jur de 4%,
ceea ce e un lucru pozitiv. Creșterea aceasta a fost alimentată
mai ales de consum, prin urmare ar trebui ca deficitul să fie scăzut. Dacă țara intră din nou în recesiune, dacă veniturile scad,
deficitul explodează. Bineînțeles, statele europene au ieșit toate,
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Înainte de orice, evaziunea fiscală. Vorbim, mai
ales, de evaziunea la plata TVA, fără îndoială, cea
mai importantă din Europa. E dureros, pentru că
societatea cere și are nevoie de servicii publice de
calitate, dar resursele bugetare sunt prea slabe.
Bulgaria, care are o structură economică similară
cu a noastră, a strâns venituri, taxe și impozite în
valoare de 30% din PIB-ul său, cu 4 puncte procentuale mai mult
decât noi. Dacă România ar atinge acest nivel, ar putea beneficia
de un excedent bugetar. O altă problemă majoră ar fi nivelul foarte
scăzut al taxelor, unul dintre cele mai joase din Europa. Avem o
cotă unică de impozitare a veniturilor și a profitului de 16%, ceea
ce este foarte puțin față de celelalte țări comunitare. TVA a trecut
de la 24 la 19 %, adică al doilea nivel cel mai scăzut din Europa, în
condițiile în care anumite categorii de produse, precum alimentele, beneficiază de cote ale TVA încă și mai reduse. Dacă faceți o
medie a conținutului coșului de consum al populației veți obține
o TVA sub 14%. La fel și cu impozitul pe dividende care a ajuns la
5%. Sigur, în ceea ce privește contribuțiile la sistemul de pensii,
la sănătate și la șomaj, suntem în media europeană. Numai că în
România sunt foarte puțini contribuabili la bugetul de stat, aceasta

Cât de mult ne putem gândi la intrarea țării în zona euro?

« Capitala, București, ar putea sa
se integreze și mâine în zona euro
deoarece produsul său intern brut se
ridică la 120% din media europeană.
Un procentaj care scade, însă, până
la 20% în cazul județului Vaslui, de
exemplu. »

e marea diferență față de celelalte state membre. Populația noastră activă este de aproape 9 milioane de persoane, din care doar
4,5 milioane sunt salariați. Avem, așadar, o diferență enormă
între numărul beneficiarilor de ajutoare sociale și al celor care
contribuie efectiv la buget.
Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar trebui să fie prioritățile în materie de investiții?
Ar trebui început cu infrastructura fizică și făcută, în primul rând,
legătura între portul Constanța și frontiera vestică a țării. Apoi,
avem toată infrastructura din sectorul public. Instituțiile noastre
suferă de pe urma lipsei dotărilor și a unor probleme majore de
interconectare și de conectare la internet. La fel și cu infrastructurile din educație, a caror deteriorare s-a accentuat în ultimii
ani. La fel și în sănătate. Mergeți să vedeți cum arată un spital din
provincie... Există o nevoie majoră de investiții în această țară și nu
vorbim numai de autostrăzi, care, e adevărat, reprezintă un stimul
pentru economie în general. În ciuda neajunsurilor,
România are astăzi o situație macroeconomică de
invidiat la nivel european, cea mai bună, probabil,
de la revoluția din 1989 încoace. După 2008 și
perioada de ajustare impusă de FMI, economia s-a
redresat iar deficitele au fost reduse la mai puțin
de 1% în 2014 și 2015. Pentru a nu irosi această
stare economică foarte bună, ar trebui întreprinse
reforme structurale pentru a debloca potențialul
de creștere al țării, ar trebui stimulată economia
și realizate investiții. Din păcate, actualele măsuri
luate de autorități sunt, mai degrabă, expresia
unei orientări populiste.

În calitatea noastră de membri ai UE, suntem obligați să trecem, la
un moment dat, la moneda euro. Rămâne de văzut când ar putea
fi acel moment. Decizia ne aparține, desigur, cu acceptul Băncii
Centrale Europene. Repet, însă, trebuie să fim vigilenți; alte țări,
precum Grecia sau Portugalia, au aderat la zona euro fără să fie pe
deplin pregătite. Este vorba aici de un veritabil proces politic, nu
numai economic, cu atât mai mult cu cât dispoziția pro-europeană
s-a deteriorat în ultimii ani cu precădere în Polonia, Ungaria,
Republica Cehă… Convingerea acestora că trebuie să treacă la euro
s-a subțiat. Revenind la România, ea nu e departe de satisfacerea
tuturor criteriilor, în ceea ce privește convergența nominală. Dacă
ne uităm însă la convergența reală, mai avem încă foarte mult de
lucru atât din cauza structurii economiei noastre cât și pentru că
PIB-ul nostru pe cap de locuitor nu se ridică decât la 55% din media
europeană. Nicio țară nu a adoptat moneda comună cu un astfel
de PIB. Chiar și țările baltice aveau un PIB superior în momentul
trecerii la euro, undeva pe la 60% din media europeană, dacă e să
ne aducem aminte, mai ales, de cazul Letoniei. Or, statele baltice
sunt țări mici în termeni de suprafață și de populație. România este
mult mai mare și este departe de a fi unitară din punct de vedere
economic, deci va trebui să fie mult mai bine pregătită. Capitala,
București, ar putea sa se integreze și mâine în zona euro deoarece
produsul său intern brut se ridică la 120% din media europeană.
Un procentaj care scade, însă, până la 20% în cazul județului
Vaslui, de exemplu. Estul țării a rămas mult în urmă. Înainte să
intrăm în zona euro, trebuie să îmbunătățim convergența internă.
Pe cale de consecință, ar fi înțelept să ne fixăm anumite ținte de
atins. Intrarea în UE a reprezentat cel mai important vector al
reformelor din ultimii douăzeci și șapte de ani în România, dar
absența obiectivelor după aderare a accentuat criza. Integrarea în
zona euro ar trebui să fie percepută ca un catalizator nu ca un scop
în sine; ea poate fi un obiectiv ambițios care ar putea conduce la
alte reforme pozitive.

Care sunt pericolele majore ale anului 2017?
În afară de politicile bugetare, există factorii externi.
Mă gândesc la Donald Trump, dar și la Rezerva federală americană și la politica sa de creștere a dobânzilor care se va repercuta, într-un fel sau altul,
asupra piețelor financiare. Avem și Brexit-ul. Nu
în ultimul rând, va trebui să fim atenți la diferitele
alegeri care se vor desfășura în celelalte țări europene,
precum și la avântul luat de curentele naționaliste,
în condițiile în care sentimentul pro-european este
în scădere. Toate acestea pot avea repercusiuni
asupra situației de la noi. De aceea, trebuie să fim
prevăzători și să punem în practică politici interne
sănătoase.
Ce părere aveți despre politicile de austeritate
promovate de cea mai mare parte a instituțiilor
financiare internaționale, precum FMI?
Dacă faceți un bilanț al ultimilor douăzeci și șapte
de ani, veți constata că în perioadele în care nu a
avut acorduri încheiate cu aceste instituții financiare, România a înregistrat derapaje care au necesitat corecții ulterioare. Ceea ce ni s-a impus
nu a fost niciodată aberant; de altfel, ar fi trebuit
să operăm și singuri aceste ajustări. Dacă nu am
fi avut acordul cu FMI în 2010, nu am mai fi putut
plăti salariile în sectorul bugetar. În același timp,
acordurile respective au avut darul de a liniști piețele financiare în ceea ce privește situația și poziția
României.
3

vară 2017

PUNCT ŞI DE LA CAPĂT

Care este starea actuală
a învățământului românesc?
Și cât îi costă el pe părinți?
Ioana Lazăr. Foto: Dragoş Savu / Mediafax

Rezultatele mai degrabă modeste la examenul de bacalaureat și
un șomaj în creștere în rândul tinerilor pun sub semnul întrebării
viabilitatea programelor școlare din învățământul românesc.
Anul trecut, în urma evaluării PISA (Programme for International
Student Assessment – Programul pentru Evaluarea Internațională
a Elevilor) a performanțelor școlare ale adolescenților în vârstă de
15 ani din 72 de țări, România a ocupat poziția a 48-a, situându-se
în urma Bulgariei și Ungariei vecine. « Acest studiu pune în lumină
o realitate foarte tristă, consideră sociologul Adrian Hatos. Școala
românească este incapabilă să elimine carențele educaționale
din sânul familiei și sfârșește prin a adânci diferențele socioeconomice dintre copii, continuând să împartă România în două:
una urbană și să zicem performantă, și o alta rurală și săracă. »
La capitolul performanță, elevii români s-au numărat întotdeauna
printre cei mai buni participanți la Olimpiadele de matematică

și de alte materii școlare. Profesorii buni lucrează foarte bine cu
elementele valoroase. « Eu am norocul unor elevi foarte motivați,
ceea ce-mi permite să ridic ștacheta destul de sus. Și sunt foarte
mulțumită de rezultate », afirmă Claudia Vasile, profesoară de
spaniolă la o şcoală renumită din București. Există însă și un
revers al medaliei, acela că un elev de nivel mediu se simte deseori
neglijat. Așa s-a întâmplat, de exemplu, cu Radu care, după patru
ani petrecuți într-o unitate școlară bine cotată din capitală, a
preferat să se mute la liceul francez Anna de Noailles. « Mă costă
mai mult, recunoaște tatăl, Dragoș Marinescu, de profesie avocat.
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Dar sistemul public de învățământ nu reușește să asigure educația
unui elev mediu. Se încurajează cu orice preț performanța școlară
în beneficiul celor mai buni. »
« Foarte multor copii români nu le place la școală, este de părere
psihologul Irina Șubredu, mamă a doi copii în vârstă de 10 și 5
ani și jumătate, școlarizați în învățământul privat la Iaşi. M-am
lovit deja de sistemul public de învățământ pe care îl consider
anacronic, pentru că ucide creativitatea », susține această mamă
care platește 550 de euro pe lună pentru școala copiilor.
Alina Cibea, medic pediatru din București și mamă a două fete în
vârstă de 10 și 12 ani, investește în fiecare lună circa 300 de euro în
educația fiicelor, bani ce acoperă în special meditațiile particulare.
« Eu sunt totuși mulțumită de profesorii copiilor mei și de nivelul
cunoștințelor predate în sistemul public de învățământ », afirmă

ea, mărturisind în același timp că uneori trebuie să se umble la
portofel pentru a acoperi anumite lipsuri. « Ca să funcționeze cât
de cât convenabil, învățământul public are nevoie de sprijinul
financiar al familiilor », confirmă Iulian Cristache, președintele
Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți.
În fapt, sistemul de educație din România este cel mai sărac din
Europa: statul român cheltuiește doar 824 de euro pe an pentru
un elev, cu mult mai puțin decât Norvegia (4000 de euro), Marea
Britanie (3300 de euro) și chiar decât Bulgaria vecină (1000 de

euro). Și cu toate că, de la 1 februarie, salariile
cadrelor didactice s-au majorat cu 15%, investițiile
în infrastructură și în elevi lipsesc cu desăvârșire.
Copiii cu vârste între 2 și 18 ani primesc o alocație
lunară de 18,5 euro, la care se adaugă, uneori, în
funcție de situația lor familială sau de rezultatele
școlare, o bursă de studii a cărei valoare depinde
de bugetul autorităților locale. Dacă, de exemplu,
o școală din sectorul 2 al capitalei recompensează
rezultatele bune la învățătură cu 88 de euro pe
lună, o unitate școlară din Sebeș, orășel aflat la
17 km de Alba Iulia, va dispune doar de 18 euro,
deoarece fondul rezervat fiecărei școli depinde și
de numărul de elevi. « Școlile din orașele mari sunt
supraaglomerate, în schimb cele de la țară, aproape
abandonate, suferă de o subfinanțare acută »,
adaugă Iulian Cristache.
Este o realitate cu repercusiuni grave, avertizează
sociologul Adrian Hatos. « Ierarhizarea unităților
de învățământ pe baza unor criterii aleatorii duce
inevitabil la discriminarea unor copii. Or, școala
are și scopul de a forma cetățeni dotați cu un nivel
ridicat al stimei de sine, capabili să nu se resemneze
în fața unui eșec. »
Deocamdată, însă, părinții și profesorii trebuie să se
sprijine reciproc pentru a furniza o educație corectă
copiilor și adolescenților. În numeroase gimnazii,
lecțiile cu plată, desfășurate înainte sau după
orele de curs, le permit elevilor să-și facă temele,
ajutați de un cadru didactic. Este soluția adoptată
de Costinela Caraene, mama Dianei, o adolescentă
de 13 ani: « Plătesc cam 240 de euro pe lună, adică
25% din venitul meu lunar, dar rezultatele sunt
încurajatoare. »

Învățământul privat
Conform datelor Ministerului Educației Naționale, circa 100 000 de copii și adolescenți au fost înscriși, anul trecut, în sistemul privat de învățământ din România, cei mai numeroși fiind înregistrați în București, Constanţa, Cluj și Iaşi. Cheltuielile de școlarizare plătite de părinți
pot merge de la câteva sute la câteva mii de euro pe an. Liceul privat cel mai scump din București, de exemplu, costă 20 000 de euro pe an.
În cadrul bugetului pe 2017, învățământul privat are alocată suma de 25 de milioane de euro, ceea ce, afirmă reprezentanții sistemului, va
permite creșterea investițiilor în dotări și salarii, dar nu va aduce la micșorarea taxelor anuale de școlarizare.

CRONICA
l u i D a n Po p a

Cealaltă faţă a sectorului public

Ei formează ceea ce am putea numi elita funcţionarilor publici din
România şi numărul lor nu depăşeşte 400 de persoane. Toţi au studiat,
fie şi numai câteva luni, la o universitate de prestigiu sau la o înaltă
şcoală din Europa. Misiunea acestui « corp » de experţi a căror formare
a fost parţial finanţată de către statul român: îmbunătăţirea sistemului
administrativ al ţării. Unii dintre ei au intrat în pâine de ceva vreme, alţii
aşteaptă încă să ajungă în locurile care le-ar permite să-şi îndeplinească
menirea. « În mod normal, la întoarcerea în România, suntem repartizaţi
în câte o instituţie, la început ca administratori publici; ulterior, suntem
numiţi pe posturi de înalţi funcţionari, precum cel de secretar general al
guvernului, în ministere etc. », explică Alex, în prezent administrator în
cadrul unui astfel de minister-cheie. Omul recunoaşte însă că lucrurile nu
sunt chiar atât de simple precum par şi că sistemul opune o rezistenţă
uriaşă atunci când este obligat să-i integreze pe aceşti tineri talentaţi.
Programele de formare « Young Professional Scheme » (YPS) şi bursele
speciale ale guvernului român au fost instituite înainte ca România să
adere la UE tocmai în ideea de a profesionaliza funcţiunea publică şi de
a reforma managementul resurselor umane din administraţie. În cadrul
acestor cursuri figura şi un stagiu de mai multe luni în instituţii publice
din ţările membre ale UE. Până în prezent există patru promoţii care au

absolvit programul, dar plasarea pe posturi a celor 400 de tineri specialişti
se dovedeşte a fi complicată deoarece se află în strânsă legătură cu
reformarea întregului sistem public românesc.

« Posturile din administraţie sunt ocupate în special de persoane de
peste 40 de ani şi nu e uşor să le faci să accepte că un tânăr de doar 25 de
ani devine superiorul lor », spune Alex. Şi problemele nu se opresc aici:
instituţiile nu comunică suficient despre nevoile lor de personal, şi mai
ales cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. De altfel, instituţiile
respective se dovedesc, de cele mai multe ori, incapabile să realizeze
până şi o estimare corectă a necesităţilor lor în materie de resurse umane.
Pe de altă parte, evaluările externe ale performanţelor profesionale
ale administratorilor publici nu sunt pe deplin sprijinite de către înseşi
organismele bugetare, cu excepţia proiectelor finanţate cu fonduri europene. Agenda publică pare să aibă întotdeauna alte priorităţi.
Acestea fiind zise, deşi administraţia publică din România este continuu
sub focul criticilor care-i acuză ineficienţa şi înclinaţiile clientelare, e
liniştitor să constaţi că nişte specialişti tineri încep să facă ordine sau, în
orice caz, că încearcă.
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« Acest conflict a sudat
societatea ucraineană »
A consemnat Benjamin Ribout.
Harta: La Croix (vară 2015)

Războiul din regiunea Donbas, în estul Ucrainei, unde se înfruntă forțele ucrainene loiale
guvernului de la Kiev și separatiștii pro-ruși, continuă să ipotecheze viitorul celor trei milioane
de civili care locuiesc în zona de conflict. Datele furnizate de ONU arată că, de aproape trei ani,
peste 9000 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 20 000 au fost rănite. Mykhailo Minakov,
profesor de filozofie și studii de religie la universitatea din Kiev și președinte al « Foundation for
Good Politics », propune o explicație a situației din Ucraina și a contextului geopolitic regional.

Regard: Este posibil să se ajungă la un acord real de încetare a
focului în estul Ucrainei?
Mykhailo Minakov: Aplicarea acordului Minsk II este amânată
de doi ani de zile, deși după ultima mare bătălie, în februarie
2015, confruntările armate au scăzut în intensitate. 90% dintre

victimele conflictului au fost înregistrate înainte de septembrie
2015. Totuși, luptele s-au înmulțit de la începutul acestui an;
ambele tabere au înregistrat pierderi importante, iar conflictul
rămâne latent, marcat de diverse schimburi de focuri. În ultima
vreme, Vladimir Putin a transmis Occidentului și autorităților de
la Kiev că ar putea recunoaște independența celor două republici
separatiste. Dacă o va face, guvernele din Donețk
și Lugansk se vor grăbi să invite armata rusă să
vină în regiune, ceea ce ar duce la o schimbare
radicală a situației. În felul ăsta, Putin pune presiune pe Berlin și Paris ca să negocieze și să-i
accepte planul, de altfel vag.
La ce nivel se situează dezbaterea publică în
Ucraina?
Discursul public oscilează între foarte patriotic si
ceva mai puțin patriotic. Petro Poroshenko (președintele Ucrainei, n.r.) a schimbat și el macazul,
în condițiile în care fusese ales pe baza unui
discurs pacifist. De un an și jumătate încoace, însă,
el a adoptat o retorică foarte patriotică. Orice
dezbatere despre război ajunge imediat să pună
în discuție securitatea națională. Când oligarhul
Viktor Pintchouk a propus niște soluții de pace
prin care Crimeea ar fi fost cedată în schimbul
Donbasului, mai multe proceduri de urmărire
penală au fost imediat declanșate împotriva lui.
Și au mai fost și alte asemenea cazuri.
Pierderea Donbasului este mai dureroasă decât
cea a Crimeei?
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Cu siguranță. Nu trebuie uitat faptul că anexarea
Crimeei s-a produs aproape fără vărsare de sânge. Victimele au fost puține, iar conflictul s-a
încheiat, în timp ce războiul din Donbas este o
rană deschisă, marcată de pierderi pentru ambele părți în conflict. Chiar dacă nu vrem să o
acceptăm, anexarea Crimeei este o realitate, pe
când celălalt teritoriu continuă să fie un teatru de
razboi.
Cum pot fi deosebite interesele geopolitice
ale Rusiei de cele ale minorităților ruse din
Ucraina?
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În Ucraina, nu se face nicio deosebire etnică între ucraineni și
ruși. Eu însumi sunt rus născut în Rusia, am crescut în Ucraina, vorbesc ambele limbi și mă autodefinesc drept cetățean ucrainean
rusofon. Diferențierea lingvistică este mai corectă, chiar dacă, în
opinia sociologilor, grupul numeros al persoanelor bilingve a fost
cel care a menținut unitatea țării. Divizarea a fost creată, în primul
rând, de politicieni prin intermediul unei puternice represiuni,
de natură simbolică, a rusofonilor. Or, aceștia, care reprezintă
aproape jumătate din populația țării, au servit și servesc și astăzi în armata ucraineană în proporție de 40%. Uităm adesea
să menționăm faptul că războiul a sudat societatea ucraineană
în ansamblu său, ucraineanofoni și rusofoni unindu-se pentru
a lupta împotriva Rusiei și a separatiștilor. Politicienii fac însă
tot ce le stă în putință ca să zdruncine solidaritatea națională.
Războiul ăsta a fost inventat din martie până în iulie 2014. Înainte
de momentul ăsta, oamenii nu erau interesati de existența unor
vorbitori de limba ucraineană și a altora de limbă rusă.
Cum credeți că vor evolua lucrurile?
Va veni și o zi în care va fi pace, dar când anume și cu ce preț? Discuțiile politice ar trebui să se axeze tocmai pe această chestiune,

dar Moscova și Kievul nu se situează într-o astfel de logică, cele
două țări fiind constructorii meticuloși ai conflictului despre care
vorbim. După părerea mea, pacea depinde de revenirea Donbasului la Ucraina. Cu ce preț? Rămâne de văzut. Anchetele pe
care le-am efectuat recent la fața locului arată că populația,
în proporție de 60 - 70%, nu dorește să aleagă între o tabără
și cealaltă. Războiul ăsta nu se referă la niciuna dintre nevoile
oamenilor. Demilitarizarea este etapa care trebuie să preceadă
orice discuție despre viitorul regiunii în interesul populațiilor
locale. Și, poate, împreună cu o mână de ajutor din partea organizațiilor internaționale.
Ce părere aveți despre stabilitatea regională?
Situațiile din Ucraina, din Georgia, tensiunile dintre Rusia și
Kazahstan, ori dintre Rusia și țările baltice sau Belarus, reprezintă amenințări militare pentru « Europa mare », de la Lisabona la Vladivostok. Pe plan regional, asistăm la instalarea
unui nou cordon de regimuri autoritare de la Moscova pâna
la Ankara, trecând prin Minsk, Kiev, Varșovia și Budapesta.
Semnale periculoase vin și de la Chişinău și Sofia. În condițiile
astea, România este întrucâtva, o ultimă insulă de democrație.
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Evenimentele de la începutul acestui an le dau speranță
ucrainenilor. Românii au o imensă responsabilitate, cu
atât mai mult cu cât țara lor se află acum într-o situație
delicată, în condițiile militarizării Crimeei. În ultimii trei
ani, toate aceste țări și-au mă-rit puternic cheltuielile militare. Sunt bani investiți în războaiele care vor veni.

Pe 21 noiembrie 2013, guvernul ucrainean întrerupe
brusc negocierile pentru un acord de asociere la Uniunea Europeană și își relansează parteneriatul economic cu Rusia. Această neașteptată schimbare de
macaz provoacă un val de nemulțumire printre ucrainenii
pro-europeni. În inima Kievului, piața Maidan devine
centrul contestației populare. Zeci de mii de persoane
ridică acolo corturi și baricade, într-o confruntare directă cu președintele Viktor Ianoukovitch, ce va duce, pe
16 martie 2014, la un referendum în Crimeea prin care
alipirea peninsulei la Rusia a fost aprobată de 96%
dintre participanți. Insurecția pro-rusă urmează același
scenariu, propagându-se în regiunile din estul Ucrainei, unde două republici auto-proclamate iau naștere
în urma unui referendum denunțat de comunitatea internațională. In ciuda haosului, Ucraina reușește să
organizeze alegeri prezidențiale, în urma cărora pro-occidentalul Petro Porochenko ajunge în fruntea unei țări
în pericol de a se destrăma. Pe 12 februarie 2015, la
capătul a șaisprezece ore de negocieri între președintele francez François Hollande, cancelarul german Angela
Merkel și președintele Porochenko, șeful Federației Ruse,
Vladimir Putin, anunță încetarea focului în estul Ucrainei. Dar acordul încheiat atunci și denumit « Minsk 2 »
nu a fost niciodată aplicat cu adevărat. La peste doi
ani de la semnarea lui, incidentele continuă, populația
civilă fiind cea care suportă mai departe consecințele
conflictului.
B.R. (împreună cu info.arte.tv)
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